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IZVĒLES EKSKURSIJAS JAPĀNĀ

Ekskursijas cena norādīta vienam cilvēkam EUR! 

2 cilvēki 4 cilvēki

TOKIJA 4 h (ja nakšņošana Tokijā)

Apskatīsiet Tokijas municipalitātes ēku - debesskrāpi “Tokyo City Hall”.

Asakusa – Tokijas vecpilsētas centrs, kurā atrodas budistu templis Senso-ji –

slavenākais Tokijas templis, kas celts VII gs., tirgotāju iela Nakamise.

Gadsimtiem ilgi Asakusa ir bijusi Tokijas vadošais izklaides rajons, te atradās

vairāki kabuki teātri, kā arī bija sarkano lukturu kvartāls.  Ginza –

populārākais Tokijas iepirkšanās kvartāls ar daudzām mājīgām galerijām,

kafejnīcām un citām izklaides vietām. 

170 170

TOKIJA 8 h (ja nakšņošana Tokijā)

Apskatīsiet Tokijas municipalitātes ēku –  debesskrāpi “Tokyo City Hall”.

Asakusa – Tokijas vecpilsētas centrs, kurā atrodas budistu templis Senso-ji –

slavenākais Tokijas templis, kas celts VII gs., tirgotāju iela Nakamise.

Gadsimtiem ilgi Asakusa ir bijusi Tokijas vadošais izklaides rajons, te atradās

vairāki kabuki teātri, kā arī bija sarkano lukturu kvartāls. Apmeklēsiet

Imperatora Pils laikumu. Karaliskajā pilī, kas atrodas pašā Tokijas centrā,

dzīvo imperators ar kundzi.  Ginza –  populārākais Tokijas iepirkšanās

kvartāls ar daudzām mājīgām galerijām, kafejnīcām un citām izklaides

vietām. 1850. gadā mākslīgi uzbērtā Odaiba sala, kas sākotnēji tika

uzbūvēta aizsardzības mērķiem, bet šobrīd attīstījusies kā populāra

komerciāla, dzīvojamā un atpūtas zona (apmeklēsiet “Toyota”  izstāžu zāli,

tirdzniecības centru „Venēras forts”). Pusdienas.

280 260

KAMAKURA 10 h (izbraukšana no Tokijas, atgriešanās Tokijā)

Kamakura –  sena samuraju pilsēta. Kamakura ir tūristu ļoti iecienīta maza

piekrastes pilsēta, kas piesaista ar neskaitāmiem tempļiem, svētnīcām un

citiem vēstures pieminekļiem, kā arī ar smilšu pludmalēm un kalnu

pārgājienu takām. Apskates ekskursija Kamakurā –  viens no lieliskākajiem

budistu tempļiem Hasedera, Tsurugaoka Hatimangu svētnīca, kas ir slavena

ar lotosa ziediem. Tie īpaši krāšņi zied jūlijā un augustā. Kenchoji templis –

vecākais templis Kamakurā. Apmeklēsiet Lielā Budas statuju. Pusdienas.

330 350

NIKO 12 h (izbraukšana no Tokijas, atgriešanās Tokijā)

Jau daudzus gadsimtus Niko ir bijusi sintoistu un budistu lūgšanu centrs.

Apskates eksursija Niko –  unikāls tempļu ansamblis Tosegu, kas iekļauts

UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Brauciens pa kalnu ceļu Irohazaka ar

48 pagriezieniem. Pusdienas. Tyudzendzi ezers, 97 metrus augstais Kegon

ūdenskritums, kas ir viens no skaistākajiem ūdenskritumiem Japānā.

550 440

HAKONE 12 h (izbraukšana no Tokijas, atgriešanās Tokijā)

Ekskursija kūrortpilsētā Hakone. Fuji-Hakone Nacionālā parka apskate. Šeit

atrodas Japānas augstākā virsotne – Fudzijama (3776 m v.j.l.), kas ir viens

no Japānas trim svētajiem kalniem un pazīstamākais Japānas simbols.

Brauciens ar gaisa vagoniņu pāri ielejai, vērojot Owakudani geizerus un

Kamiyama vulkāna krāteri. Mini kruīzs pa Ashi ezeru. Pusdienas. Apmeklēsiet

karsto avotu kompleksu „Yunessun”.

570 480
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KIOTO 12 h (izbraukšana no Tokijas, atgriešanās Tokijā)

Moderna pilsēta, septītā lielākā Japānā, kurā dzīvo ap 1.4 miljoni iedzīvotāju.

Kioto ir bijusi Japānas galvaspilsēta un imperatora rezidence no 794. gada

līdz 1868. gadam. Kioto piesaista tūristus ar neskaitāmiem tempļiem,

svētnīcām un citām vēsturiski nozīmīgām celtnēm. Kioto apskates ekskursija

–  budistu templis Kinkaku-ji (Zelta templis), Ryoan-ji (akmens dārzs),

Kiyomizu-dera (Tīrā ūdens templis), Sanjusangendo templis (tūkstoš Budu

templis). Pusdienas. 

580 560

OSAKA 12 h (izbraukšana no Tokijas, atgriešanās Tokijā)

Apskates ekskursija pilsētā –  Osakas pils, kas kļuvusi par Osakas pilsētas

simbolu, pils būvniecība sākta 1583.gadā. Pusdienas. Kaiyukan –  pasaulē

lielākais akvārijs. 173 m augstā “Umeda Sky”  ēka. Ēka sastāv no diviem

torņiem, kurus savieno 39.stāvā izveidotā „peldošo dārzu observatorija”.

Dotonbori iela –  viens no galvenajiem Osakas iepirkšanās un izklaides

rajoniem.

620 590

NARA 8 h (izbraukšana no Kioto/Osakas, atgriešanās Kioto/Osakā)

Nara – Japānas pirmā ilgstošā galvaspilsēta, kura tika nodibināta 710. gadā.

Narā ir saglabājušies daudzi vēsturiski dārgumi, tai skaitā arī daži no

Japānas vecākajiem un lielākajiem tempļiem. Naras apskates ekskursija.

Budistu templis Todai-ji – “Diženais austrumu templis”  ir viens no Japānas

vispopulārākajiem un vēsturiski nozīmīgākajiem tempļiem, kā arī ir pasaulē

lielākā koka ēka. Tajā atrodas Japānā lielākā Budas bronzas statuja

(Daibutsu). Nara parks ar pieradinātiem briežiem. Sintoistu templis Kasuga-

taisha –  celts vienā laikā, kad dibināta Japānas galvaspilsēta par godu

dievam, kas atbild par pilsētas aizsardzību. Kofukuji –  templis, kas atrodas

Narā un tika uzcelts 710. gadā. Konfukuji templī dažas no ievērojamām

vēstures ēkām ir saglabājušās līdz mūsdienām, tai skaitā piecu stāvu

pagoda, kura ir 50 m augsta un ir kļuvusi par Naras simbolu. Pusdienas.

270 290

KIOTO 8 h (ja nakšņošana Kioto)

Moderna pilsēta, septītā lielākā Japānā, kurā dzīvo ap 1.4 miljoni iedzīvotāju.

Kioto ir bijusi Japānas galvaspilsēta un imperatora rezidence no 794. gada

līdz 1868. gadam. Kioto piesaista tūristus ar neskaitāmiem tempļiem,

svētnīcām un citām vēsturiski nozīmīgām celtnēm. Kioto apskates ekskursija

–  budistu templis Kinkaku-ji (Zelta templis), Ryoan-ji (akmens dārzs),

Kiyomizu-dera (Tīrā ūdens templis), Sanjusangendo templis (tūkstoš Budu

templis). Pusdienas.

290 270

KIOTO 10h (izbraukšana no Osakas, atgriešanās Osakā)

Moderna pilsēta, septītā lielākā Japānā, kurā dzīvo ap 1.4 miljoni iedzīvotāju.

Kioto ir bijusi Japānas galvaspilsēta un imperatora rezidence no 794. gada

līdz 1868. gadam. Kioto piesaista tūristus ar neskaitāmiem tempļiem,

svētnīcām un citām vēsturiski nozīmīgām celtnēm. Kioto apskates ekskursija

–  budistu templis Kinkaku-ji (Zelta templis), Ryoan-ji (akmens dārzs),

Kiyomizu-dera (Tīrā ūdens templis), Sanjusangendo templis (tūkstoš Budu

templis). Pusdienas.

340 330

OSAKA 8 h (ja nakšņošana Osakā)

Apskates ekskursija pilsētā –  Osakas pils, kas kļuvusi par Osakas pilsētas

simbolu, pils būvniecība sākta 1583.gadā. Pusdienas. Kaiyukan –  pasaulē

320 290
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lielākais akvārijs. 173 m augstā “Umeda Sky”  ēka. Ēka sastāv no diviem

torņiem, kurus savieno 39.stāvā izveidotā „peldošo dārzu observatorija”.

Dotonbori iela –  viens no galvenajiem Osakas iepirkšanās un izklaides

rajoniem.

OSAKA 10 h (izbraukšana no Kioto, atgriešanās Kioto)

Apskates ekskursija pilsētā –  Osakas pils, kas kļuvusi par Osakas pilsētas

simbolu, pils būvniecība sākta 1583.gadā. Pusdienas. Kaiyukan –  pasaulē

lielākais akvārijs. 173 m augstā “Umeda Sky”  ēka. Ēka sastāv no diviem

torņiem, kurus savieno 39.stāvā izveidotā „peldošo dārzu observatorija”.

Dotonbori iela –  viens no galvenajiem Osakas iepirkšanās un izklaides

rajoniem.

370 370

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv

